
 
W zale no ci od potrzeb pojazdy mechaniczne mo na dzieli ne kategorie, grupy, marki, 

si w wyodr bnionej grupie zale y od przyj tych  
Najcz ciej korzysta si  

 prawnych, czyli systematyzuj  
sposobu ich uczestniczenia w ruchu drogowym, urz dowej kontroli technicznej, obowi
kwalifikacyjnych, podatkowych oraz ubezpieczeniowych, zwi zanych z ich eksploatacj , 

 u niaj  i praktycznej 
przydatno ci do zada stawianych przez u ytkownika, 

 konstrukcyjno-technicznych, czyli dziel cych pojazdy ze wzgl du na specyfik budowy, rodzaj 
 
ka dym kraju na odpowiedniej 

ustawie zwanej potocznie kodeksem drogowym. W Polsce dokument ten nosi nazw
 

 silnikowy, 
umo liwia jazd z pr dko ci przekraczaj c 25 km/h, (okre lenie to nie obejmuje 

ci gnika rolniczego). 
 to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie wi cej 

ni  dziewi cznie z kierowc i ich baga u. 
ci arowy  to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do 

(okre lenie to obejmuje  samoc arowo-osobowy, to jest 
masa nie przekracza 3 500 kg, przystosowany do przewozu przewo enia 

cznie z kierowc ). 
Autobus  to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu wi cej ni dziewi ciu 

cznie z kierowc czony za pomoc przegubu z przyczep  umo liwiaj cy 
pasa erom bezpo rednie przechodzenie z autobusu do przyczepy nazywa si autobusem 
przegubowym). 
Motocykl  to pojazd samochodowy jedno  wielo ladowy. 
 

Ze wzgl du na funkcje u ytkowe pojazdy mo na podzieli na: 
1) Pojazdy do przewozu ludzi  e mie charakter zbiorowy (autobusy) lub 
indywidualny (samochody osobowe, motocykle, skutery). 

 
3) Pojazdy do przewozu sprz tu i wyposa enia cego nym ci ludzkiej. 
 

W ka dym poje dzie samochodowym mo na wydzieli trz  
silnik, 
podwozie, 
nadwozie. 

cy energii do nap du pojazdu. Energia ta 
mo e zosta uzyskana poprzez zamian energii chemicznej paliw (benzyny, oleju nap dowego, gazu) 
podczas spalania w silnikach lub mo e by czerpana du za pomoc
silnika elektrycznego. W nap dach hybrydowych wykorzystuje si kombinacj silnika spalinowego i 
elektrycznego. 
Podwozie stanowi grup b dnych do przeniesienia energii otrzymywanej z silnika na 

umo liwiaj cych toczenie si i hamowanie pojazdu, a tak e kierowanie jego ruchem. 
Nadwozie zapewnia mo liwie  a tak e w 
przypadku  warunki umo liwiaj ce lonych 
zada . 
 



Decyduj  silnika oraz 
nap dzane. 

W samochodach stosowane s nast puj dowych 
przekazuj cych nap d: 

 
 

ci arowych, rzadziej w autobusach), a 
przednie i tylne (oznaczenia 4x4, 4WD i 6x6 w pojazdach  

dowych maj bezpo redni zwi zek z usytuowaniem silnika w 
poje dzie. I tak: 

W przypadku nap du tylnej osi za po rednictwem jednolitego lub dzielon  nap dowego 
przez silnik umieszczony wraz ze sprz  cz

mo e przybiera posta sztywnego mostu nap dowego, 
niezale nego  lub zawieszenia typu de Dion. 

 
Rys. 1. Nap d klasyczny: 1) silnik, 2) sprz dowy. 

 
Rys. 2. Nap d klasyczny zmodyfikowany: 1) silnik, 2) sprz dowy. 

 

Przy nap  nymi 
przez silnik umieszczony wraz ze sprz  poprzecznie lub nie w przedniej 
cz  zblokowanym przednim. Ten typ nap du jest obecnie 
najcz ciej stosowany w samochodach osobowych. 

 
 

Rys. 3. Nap d zblokowany przedni: 1) silnik, 2) sprz dowy [3, s. 160]. 



  
Rys. 4. Nap d przedni z silnikiem umieszczonym 

poprzecznie: 1) silnik, 2) sprz  
nicowym. 

Rys. 5. Nap d przedni z silnikiem umieszczonym 
nie: 1) silnik, 2) sprz  

nicowym. 
 

 

Gdy nap dzane s adami 
nap dowego poprzecznie lub nie w tylnej cz ci pojazdu, mamy do czynienia ze zblokowanym 

. 

 
Rys. 15. dowy. 

 

W przypadku nap ci si przed 
tyln osi w rodkowej cz . 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
 


